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Weer naar school en
kinderopvang
Op de persconferentie van 21 april 2020 heeft de regering bekendgemaakt dat de
scholen in het (speciaal) basisonderwijs en de kinderopvang met ingang van 11 mei 2020
weer (gedeeltelijk) open kunnen. Wij begrijpen dat dit veel voorbereiding met zich
meebrengt en daar willen we jullie bij ondersteunen.
Hieronder bieden wij een kader van hygiënemaatregelen voor scholen en kinderopvang.
Deze zijn opgesteld door de deskundigen infectieziektepreventie van GGD Groningen.
Het is aan de landelijke koepels van onderwijs en kinderopvang om het opstarten vorm
te geven.

Dit is het uitgangspunt:
X

X

 asisscholen verkleinen de groepsgrootte in de klas;
B
kinderen gaan daarbij 50% van de tijd naar school.
Kinderen in het speciaal (basis)onderwijs en in de
kinderopvang gaan weer volledig naar school.

Vóór herstart op 11 mei 2020
Indeling lokalen en groepsruimtes:
X

X

Hygiënemaatregelen

Hygiëne lokalen en groepsruimtes:
X

De standaard COVID-19 adviezen blijven van kracht,
dus het blijft belangrijk:
X Om regelmatig handen te wassen.
X Om te hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
X Dat volwassenen – zowel ouders als onderwijspersoneel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden van elkaar en van de
kinderen, ook op het schoolplein.
X Dat iedereen met gezondheidsklachten thuisblijft.
En daarnaast:
 
Dat kinderen met een zwakke gezondheid niet naar
school komen. Hun ouders moeten contact opnemen met
de schoolleiding.
 
Dat docenten/groepskrachten die tot een risicogroep
behoren of die gezondheidsklachten hebben, overleggen
met de schoolleiding en/of de bedrijfsarts of ze
kunnen werken.

 aak op papier een indeling over het maximaal aantal
M
kinderen dat tegelijk in een ruimte mag zijn.
Zet geen grote groepen in 1 ruimte.

X
X

X

Zet tafels en stoelen aan de kant.
Reinig de vloer.
Richt de ruimte in zoals is afgesproken binnen de school
of kinderopvang.
Reinig de teruggeplaatste tafels en stoelen.

Hygiëne sanitaire ruimtes:
X

X

X

 einig alles goed volgens schoonmaakschema
R
(regel eventueel schoonmaakbedrijf).
Zorg voor voldoende voorraad vloeibare zeep en papieren
handdoekjes.
Spreek af wie tussendoor de lokalen, wastafels en het sanitair
reinigt (minimaal 2 x per dag). Laat dit doen door docenten/
groepskrachten/vrijwilligers of huur het schoonmaakbedrijf
extra in!

Na herstart: aan einde van elke groepsles (dagdeel of dag)
Kinderen zelf:
X

 aat de kinderen hun eigen tafel en stoel schoonmaken met
L
wegwerp-reinigingsdoekjes. (Het is pedagogisch verantwoord
om kinderen te betrekken in het schoonmaken, ook om hen
bewust te maken van het belang van hygiëne.)

Docenten/groepskrachten/vrijwilligers en/of
het schoonmaakbedrijf:
X

X


Reinig
deurklinken/kranen/lichtknopjes 2 x per dag met
wegwerp-reinigingsdoekjes.
Zorg dat elke wastafel in elk lokaal/groepsruimte is voorzien
van voldoende vloeibare zeep en papieren handdoekjes.
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Handhygiëne kinderen

Meer informatie algemene hygiëne

Laat kinderen handen wassen met vloeibare zeep in plaats van
hen handdesinfectans te laten gebruiken.

 ygiënerichtlijn basisonderwijs, met o.a. voorbeeld
H
schoonmaakschema: www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/
basisscholen

Voorbeeldposters handhygiëne voor kinderen:
 ygiënerichtlijn kinderopvang, met o.a. voorbeeld
H
schoonmaakschema: www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/
kdv-psz-bso
 
3.4. Hygiëne tijdens het verschonen
 
6. Voedselveiligheid
Zie ook: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-enonderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

Contact GGD Groningen
Vragen over hygiëne en infectiepreventie kunt u mailen aan:
di@ggd.groningen.nl. Een van de deskundigen infectiepreventie
van GGD Groningen neemt dan contact met u op.

23 april 2020

Bron: www.rivm.nl/infectieziektebestrijding-inkinderdagverblijven
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